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 خالصه

است و این جابجایی  در ارتباطیی نسبی سازه با جابجاسازه   پذیریآسيبشاخص 

ی از یکلرزه به ساختمان است و  زمين از شتاب وارده به ستهخود واب

ه منظور ب باشد.ه آن فرکانس ارتعاش آزاد سازه میهای کليدی در محاسبپارامتر

های مختلفی از جمله روابط تجربی،  سازه از روشفرکانس ارتعاش  بدست آوردن

 Microtremor) تحليل ریزلرزه ها گيری و افزار و اندازه نرممدلسازی در 

Measurements) های تاریخی به علت عدم دردسترس  ان. در ساختماستفاده کردتوان  می

های آزمایشگاهی که با امکان  بودن مشخصات مصالح و عدم امکان انجام روش

ها  ها همراه است، تنها راه عملی استفاده از برداشت ریزلرزه تخریب این سازه

 (FSRباشد. در این مقاله، ابتدا با استفاده از روش نسبت طيفی طبقاتی ) می

ها پس از وقوع  تعاش دو برج ارگ کریم خان زند که یکی از آنفرکانس غالب ار

یق بتن به زیر آن تقویت شده، محاسبه شده است. سپس با نشست و کج شدن با تزر

است. نتایج بدست آمده پذیری این دو برج  استفاده از روابط مربوطه شاخص آسيب

پذیری برج  اخص آسيبتر بودن ش تر بودن فرکانس ارتعاش و باال ی پایين نشان دهنده

  باشد. نشست کرده می

 
پذیری،  ها، فرکانس غالب ارتعاش، شاخص آسیب گیری ریزلرزه اندازه کلمات کلیدي:

 خان زند  نسبت طیفی، ارگ کریم

 

 

  مقدمه .1
 

باشدکه از چهار برج و  های زیبا و تاریخی دوره زندیه می ارگ کریم خان از سازه

 11ها  ها تشکيل شده است. ارتفاع هر یک از این برج جدیوارهای متصل کننده این بر

هاي چهارگانه این ارگ مانند  یكي از برج اند. باشد و از آجر ساخته شده متر می

و به منظور جلوگيری از روند کج شدگی و  كج شده بودهدر ایتاليا برج پيزا 

ور مقایسه . به منظ1زریق بتن به پی آن صورت گرفته است، شکل آن، تکامل  تخریب

گونه آسيبی  پذیری این برج با برج مجاور که هيچ فرکانس غالب ارتعاش و شاخص آسيب

ها بر روی این دو برج و ساختگاه مجاورشان  ندیده است، از برداشت ریزلرزه

های ریزلرزه از روش  ليز و پردازش دادهاچنين به منظور آن هماستفاده شده است. 

 [.۱و  1ائه شده توسط ناکامورا استفاده شده است ]نسبت طيفی طبقاتی و روابط ار

                                                 
1

 سی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه صنعتی شیرازدانشجوی کارشنا 
2

  عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی شیرازمهندسی استادیار دانشکده ی  
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گيری  های حاصل از اندازه ادهای با بررسی د در مقالهناکامورا  1۳۳1در سال 

های صلب و خطوط  ی زمين، ساختمان، قاببر رونقطه  ۱3333ها برای بيش از  لرزهریز

. شاخص آسيب [۱]پرداخت  ها آنپذیری  آهن برای اولين بار به معرفی شاخص آسيب راه

پذیری سازه مقياسی کمی برای برآورد ميزان آسيب سازه در هنگام زلزله است. 

، این تغييرات با افزایش شود یمتغيير  خوش دستفرکانس غالب سازه در هنگام زلزله 

. باال بودن شاخص آسيب ابدی یمخسارات وارد به سازه در هنگام زلزله افزایش 

ی تغييرات شدید در فرکانس سازه و یا به  نندهکپذیری در یک ساختمان بيان 

عبارتی وارد آمدن خسارات باال به سازه در هنگام زلزله است. فرکانس غالب سازه 

 باشد یمی تعيين شاخص آسيب پذیری سازه  رابطهپارامتر مورد استفاده در  نیتر مهم

[0]. 

طالعات مفيدی حاوی ا تواند یم ها لرزهنمودار نسبت طيفی افقی به عمودی ریز 

و یا  ناکاموراکه به رهيافت این روش  .باشد و سازهاز مشخصات دیناميکی خاک 

ی تعيين پریود طبيعی ها راه نیتر قيدقو  نیتر سادهاز  ،معروف شد   H/Vنسبت طيفی 

ی عمودی این  مؤلفهاین نظریه بر این مبنا استوار است که  [.4] ساختگاه است

گيرند و  ی الیه های نرم خاک اثر نمیها یناهمسان گردز امواج به دليل نوع حرکت ا

ی  کنندهگو تغييراتی شده که باز خوش دستی افقی  مؤلفهاز طرفی در طی مسير 

 [.5]باشد  خصوصيات خاک مسير خود می

ی اخير مطالعات گسترده ای به منظور تعيين فرکانس غالب سازه با اه سالدر 

ررسی نتایج این انجام گرفته است. ب ها رزهزلیرهای  گيری استفاده از اندازه

از  توان یمی فرکانس طبيعی سازه نيز  محاسبهکه برای مطالعات مشخص نموده است 

های افقی  رد، بدین منظور از نسبت طيفی ریزلرزهاستفاده ک ها لرزهگيری ریز اندازه

سازهساختگاه های افقی در سطح  بر روی بام به ریزلرزه
r

b

H

H
 .[1] شود یماستفاده  

ی فرکانس طبيعی خاک ،پس از رسم نمودارهای نسبت طيفی افقی به  محاسبهبرای 

، به عنوان باشد یمعمودی، فرکانسی که دارای بيشترین دامنه )پيک نمودار( 

. در صورتی که هدف بدست آوردن فرکانس گردد یمفرکانس طبيعی ساختگاه معرفی 

ی  مؤلفهروی بام سازه به  ی افقی مؤلفهعی سازه باشد، الزم است نسبت طيفی  طبي

افقی روی تراز پی رسم شود، اولين فرکانسی که دارای بيشترین دامنه در نمودار 

 [.6] باشدمی، بيانگر فرکانس غالب ارتعاش سازه باشد یمنسبی  طيف 

به [1] ۱وسط گوسارموسوم است برای اولين بار ت 1FSRاین روش که به روش 

 .کار برده شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارگ  – 1شکل 

خان زند  کریم 

 شیراز

 

 

مورد  دستگاه  .۱

 ها استفاده به منظور برداشت ریزلرزه

 

                                                 
1
 Floor Spectral Ratio 

2
Gosar 
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 EXPLORATION SEISMOGRAPH 16S-Nنگار   دستگاه مورد استفاده در این مطالعه لرزه

PASI. سه ثبت ارتعاشات و سنسورهای دستگاه  شامل یککانال و  ۱4باشد که دارای  می

نگار همراه با یک منبع  وکابل های ارتباط سنسور ها به لرزه ( 3D Geophone) محوره

 .۱تغذیه می باشد، شکل

 

 
 نگار دستگاه لرزه – 2شکل 

 

ها در محيط  ها، برداشت داده گيری هش تاثيرات محيط اطراف بر اندازهبرای کا

رت گرفت. برای بدست آوردن  پارامترهای دیناميکی صوهای شب  در نيمه آرام و کامالا 

سازه برداشت همزمان داده ها  از سطح زمين و بام ساختمان ضروری است. رکورد 

که بر روی بام دو  (3D geophoneسه بعدی ) رزه ها با استفاده از سنسورهایریز ل

 .0شکل ،و زمين قرار گرفته اند به طور همزمان انجام شده است برج

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سنسور و محل قرارگیری آن برروی برج – 3شکل 

 

 

 با استفاده از روش نسبت طيفیها  ارتعاش برجی فرکانس طبيعی سبهمحا .0
 

ای دو ( برFSRيری از روش نسبت طيفی طبقاتی )گدر این مطالعه ابتدا با بهره 

ان بوده و سازه اوليه کامال یکس معماری و که دارایبرج ارگ کریم خان زند شيراز

کج ها به علت نشست  یکی از آن با این تفاوت کهدر یک بستر خاک قرار گرفته اند، 

باشد، به  گونه آسيبی مستقر می  بدون هيچدر حالی که دیگری ، 4شکل  ،شده است

آن  بر فرکانس غالب ارتعاشنشست کرده بررسی تأثير تزریق بتن در پی برج 

 پرداخته شده است.
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 نشست کرده و کج شده از نمای داخل و خارج ارگبرج  – 4شکل 

 

،  باشد برج کج شده می يفی برایی نمودار نسبت ط نشان دهنده ،5شکل شماره ی 

به ترتيب برابر با ا توجه به شکل فرکانس غالب  و پریود اصلی ارتعاش این برج ب

ت ی برای برج نشسنمودار نسبت طيفاز ثانيه خواهد بود.  5۱6/3هرتز و  ۳3/1

ترتيب برابر این برج به فرکانس ودوره تناوب اصلی که ، مشهود است 6نکرده، شکل 

 ثانيه بدست می آید. 41۱/3هرتز و  1۱/۱با 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرکانس غالب  – 5شکل 

ارتعاش برج کج  شده
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 فرکانس غالب ارتعاش برج کج نشده – 6شکل 

 

 

 ب پذیریی شاخص آسي محاسبه .4

 

در یی نسبی سازه با جابجاپذیری سازه  اشاره شد، شاخص آسيب قبالا که  همان طور

بی از شتاب وارده زمين لرزه به یاست و این جابجایی خود وابسته به ضر ارتباط

s، ساختمان است
2
) .α(Cm/  در اینجا منظور ازα ی است که ساختمان از زلزله ريتأث

( و ضریب تأثير زلزله در aلرزه ) د که وابسته به حداکثر شتاب زمينریپذ یم

شکل ساختمان ناکامورا بر این عقيده است که تغيير . (α=e*a) باشد ( میeساختمان )

لرزه با توجه به خصوصيات دیناميکی سازه قابل تخمين است.  در برابر حرکات زمين

تقریب  (Ai) ب سازه و ضریب بزرگنمایی این طبقهام با فرکانس غال iجابجایی طبقه 

 :شود یمزده 

 

 
2

/ 2 (1)i iA f   

 

ساختمان در هر طبقه به صورت زیر در نظر  (Drift Angel)زاویه رانش طور نيهم

 :شود یمگرفته 

 
2

1( ) / / ( ) (2)(2 )i i i i i i bih A f h e K a            

 

 ام، iضریب بزرگنمایی مربوط به طبقه  iAجابجایی طبقه، در روابط فوق 

شاخص آسيب پذیری  biKفرکانس غالب سازه و  F تاثير پذیری ساختمان از زلزله،

سه پارامتر، شاخص آسيب  حاصل ضربتوان  ساختمان است. زاویه رانش هر طبقه را می

زلزله در  ريتأث بیضرو ) a(، حداکثر شتاب زمين لرزه)biKی آن طبقه )پذیر

 ( در نظر گرفت.eساختمان)

مقدار شاخص آسيب پذیری متوسط هر ساختمان نيز به صورت زیر در نظر گرفته 

 :شود می

 

 
2

10000  (  3)
2

b

A
K

F H
 

 

از وقوع زلزله، بيانگر  پذیری یک ساختمان قبل باال بودن شاخص آسيب

ها با شاخص  لرزه است. به عبارتی ساختمان ی این سازه در هنگام زميندگید بيآس

 .گردد یمی خود  تغييرات بيشتری در سازه خوش دستپذیری باال تر در اثر زلزله  آسيب

بر اساس روابط پيشنهادی ناکامورا برای محاسبه شاخص آسيب پذیری ساختمان، یکی 

ساختمان، فرکانس غالب ارتعاش  پذیري آسيب ی شاخص رابطهرهای اساسی در از پارامت

ی فرکانس سازه امری غير قابل  محاسبهآن است، لذا برای تعيين شاخص آسيب پذیری 

. از دیگر پارامترهای ه شدر قسمت قبل به محاسبه آن پرداختکه دباشد یماجتناب 

است. استفاده  (A) 1تقویت سازهشاخص آسيب پذیری ضریب  مورد نياز برای محاسبه

پذیر  سازه را امکان غالبی ضریب تقویت سازه و فرکانس  محاسبه ،از روش نسبت طيفی

 .سازد یم

بررسی شده در این مطالعه، با توجه به نمودار های نسبت های  در مورد برج

 و ضریب تقویت به ترتيب برابرارتعاش  فرکانس غالب، برای برج کج شده ها آنطيفی 

 .باشد یم 1/1۳هرتز و  1۱/۱و برای برج کج نشده  ۱/۱6هرتز و  ۳3/1

ها برابر خواهد بود  اخص آسيب پذیری هر یک از برجش ،(0) با توجه به رابطه

 با:

 

                                                 
1
Amplification Factor 
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 :الف( برج کج شده

 

 
2

10000 122.56  
2 1.9 1

26.2
(4

5
)bK


  

 

 

 :الف( برج کج نشده

 

 
2

10000 71.76  
2 2.12 15

19.1
(5)bK


  

 

 

 

تر از برج بدون  پذیری برج کج شده بزرگ د شاخص آسيبشو طور که مشاهده می همان

دیدگی شدیدتر این برج در صورت بروز  ی آسيب دهنده دیدگی است و این امر نشان آسيب

 رسد.    با توجه به کج بودن این برج امری منطقی به نظر می باشد و زلزله می

 

 

 نتایج بدست آمده برای دو برجمقایسه بين  .5

 

 مناسبي معيار ،شد ارائه ناكامورا توسط كه زلزله برابر در ساختمان یريپذ آسيب شاخص

زمينه  این در ها پژوهش .باشدمي لرزه زمين وقوع در صورت سازه خرابي ميزان تخمين جهت

 كاهش یا تواند افزایشمي ها لرزه زمين وقوع از پس و قبل شاخص این مقدار دهد مي نشان

شود  مي مشخص زلزله از پس طبيعي یک ساختمان فركانس فتا درصد گيري اندازه با یابد،

به  ،شوند مي متحمل را بيشتري فركانس افت دارند بزرگتري پذیري آسيب شاخص كه هایي سازه

یکی از پارامترهای . [1]م وقوع زلزله خطر پذیرتر می باشند عبارتی در هنگا

آن است، لذا ارتعاش  فرکانس غالبساختمان،  پذیري آسيب اساسی در رابطه ی شاخص

دقيق سازه امری غير قابل اجتناب فرکانس برای تعيين شاخص آسيب پذیری محاسبه ی 

فرکانس غالب ارتعاش و شاخص  ،برای دوره تناوب مقادیر مربوطهمی باشد. در باال 

دیدگی  کج شده و با پی تقویت شده توسط بتن و برج بدون آسيب برج آسيب پذیری

 :1جدول  ،ج آن در جدول زیر آورده شده استیکه نتامحاسبه شد 

 

 

 

 پارامترهای محاسبه شده برای برج کج شده و برج بدون آسیب دیدگی -1جدول 

پارامتر محاسبه 

 شده

 دیدگی برج بدون آسيب برج کج شده

 41۱/3 1۱5/3 دوره تناوب

فرکانس غالب 

 ارتعاش
۳/1 1۱/۱ 

شاخص آسيب 

 پذیری

15/1۱۱ 15/11 

 

شود تزریق بتن و تقویت پی برج کج شده باعث نزدیک شدن  ه مشاهده میطور ک همان

دیدگی و مستحکم، شده است حال آنکه کج بودن  فرکانس ارتعاش آن به برج بدون آسيب

پذیری آن شده  جود در آن باعث باالتر بودن شاخص آسيباین برج و انحراف هندسی مو

 است. 

 

 

 گيرينتيجه .5

 

های ارگ کریم  در برجها  گيری ریزلرزه های حاصل از اندازه فرکانس با بررسی  -1

خان زند تأثيرات مثبت تزریق بتن و بهسازی به وضوح مشخص است و این امر باعث 

و پایدار دیدگی  نزدیک شدن فرکانس غالب ارتعاش برج کج شده به برج بدون آسيب

 شده است.شدن آن 

پذیری  ی باالتر بودن شاخص آسيب دهنده ها نشان پذیری این برج محاسبه شاخص آسيب -۱

کج بودن و باشد که با توجه به  دیدگی می برج کج شده نسبت به برج بدون آسيب

 . منطقی است انحراف هندسی موجود در آن



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 10۳۱آبان ماه  1مهر و  03

 

 1

پذیری  های تاریخی تعيين مشخصات دیناميکی و شاخص آسيب با توجه به اهميت سازه -0

در صورت و جلوگيری از تخریب  ای ازی لرزهها به منظور بررسی لزوم بهس این سازه

 .ضروری است وقوع زلزله، امری
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